เกณฑ์ การประเมิน
การประกวดสื่ อและนวัตกรรมทางการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559
สื่ อและนวัตกรรมทางการศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
1. ด้ านเนื้อหา
1. โครงสร้างเนื้ อหาชัดเจนมีความสั มพันธ์ ตอ่ เนื่ อง
2. เนื้ อหาเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
3. เนื้ อหานาเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค์
4. ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน(Instructional design)
1. กาหนดวัตถุประสงค์และระดับผูเ้ รี ยนชัดเจน
2. การออกแบบเป็ นระบบนาเสนอถู กต้องตามลาดับขั้นของประเภทสื่ อนั้น ๆ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
4. การออกแบบสนองตอบความแตกต่างระหว ่างบุคคล
5. ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้แสดงออกและเกิด การเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม
6. มีกจิ กรรมการฝึ กปฏิ บัติหรื อแบบฝึ กหั ดและการประเมินที่ ครอบคลุ มจุดประสงค์
7. สามารถบูรณาการใช้กบั การเรี ยนการสอนได้หลากหลาย
8. ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์
9. เอกสารคูม่ อื การใช้โปรแกรมเหมาะสมชัดเจน
10. ระยะเวลาในการใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
3. การประเมินผลการใช้
1. มีการทดลองใช้ ปรับปรุ ง พัฒนา
2. มีการหาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อ
3. มีการประเมินและมีเอกสารรายงานผลการนาไปใช้ที่ถู กต้องตามหลักวิชาการ
4. มีเอกสารเผยแพร่เป็ นรู ปธรรมเป็ นที่ย อมรั บและตรวจสอบได้
5. มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เกิดจากการใช้สื่อ

คะแนน
เต็ม
ได้
(20)
5
5
5
5
(30)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
(10)
2
2
2
2
2

4. กระบวนการและขั้นตอนการใช้ สื่อ
4. 1 มีเทคนิ คและกระบวนการผลิตที่ชดั เจน
4. 2 มีเนื้ อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
4. 3 การนาเสนอสื่ อเป็ นไปตามลาดับขัน้ ตอนของหลัก วิชาการ
4. 4 ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น / ชว่ งชั้น
4. 5 มีคณุ ค่าและประโยชน์ กบั ผูส้ อน และผูเ้ รี ยน
5. วัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้ ในการผลิ ต
5. 1 มีความทันสมัยแปลกใหม ่
5. 2 มีความคงทน ประหยัด หาง่ายในท้องถิ่น
5. 3 ใช้ประกอบการสอนได้งา่ ยและสะดวก
5. 4 การจัดแสดงเรี ยบง่าย และมีคณุ ค่า
5.5 เหมาะสมกับเนื้ อหาที่ใช้
6. การนาเสนอต่ อคณะกรรมการ
6. 1 ความเหมาะสมของเวลาในการนาเสนอ
6. 2 บุคลิกภาพ ท่วงที และมีเทคนิ คในการนาเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ
6. 3 มีความมัน่ ใจชัดเจนในการตอบคาถาม

(10)
2
2
2
2
2
(15)
3
3
3
3
3
(15)
3
3
3

เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. ด้ านเนื้อหา (20 คะแนน)
1. 1. โครงสร้างเนื้ อหาชัดเจนมีความสั มพันธ์ ตอ่ เนื่ อง
1. 2. เนื้ อหาเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
1. 3. เนื้ อหานาเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค์ / ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนได้ตรงตามผลการเรี ยนรู ้
1. 4. ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน (30 คะแนน)
2. 1 กาหนดวัตถุประสงค์และระดับผูเ้ รี ยนชัดเจน
2. 2 การออกแบบเป็ นระบบนาเสนอถูก ต้องตามลาดับขั้นของประเภทสื่ อนั้น ๆ
2. 3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
2. 4 การออกแบบสนองตอบความแตกต่างระหว ่างบุ คคล
2. 5ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้แสดงออกและเกิด การเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม
2. 6 มีกจิ กรรมการฝึ ก ปฏิ บตั ิหรื อแบบฝึ กหัดและการประเมิน ที่ครอบคลุ มจุ ดประสงค์
2.7 สามารถบูรณาการใช้กบั การเรี ยนการสอนที่ห ลากหลาย
2.8 ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์
2.9 เอกสารคูม่ อื การใช้โปรแกรมเหมาะสมชัดเจน
2.10 ระยะเวลาในการใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
3. การประเมินผลการใช้ (10 คะแนน)
3. 1 มีการทดลองใช้ ปรับปรุ ง พัฒนา
3. 2 มีการหาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อ
3. 3 มีการประเมินและมีเอกสารรายงานผลการนาไปใช้ที่ถูก ต้องตามหลัก วิชาการ
3. 4 มีเอกสารเผยแพร่เป็ นรู ปธรรมเป็ น ที่ยอมรับและตรวจสอบได้
3. 5 มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เกิดจาการใช้สื่อ
4. กระบวนการและขั้นตอนการใช้ สื่อ (10 คะแนน)
4. 1 มีเทคนิ คและกระบวนการผลิตที่ชดั เจน
4. 2 มีเนื้ อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
4. 3 การนาเสนอสื่ อเป็ นไปตามลาดับขั้นตอนของหลัก วิชาการ
4. 4 ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชัน้ / ชว่ งชัน้
4. 5 มีคณุ ค่าและประโยชน์ กบั ผูส้ อน และผูเ้ รี ยน

5. วัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้ ในการผลิ ต (15 คะแนน)
5. 1 มีความทันสมัยแปลกใหม ่
5. 2 มีความคงทน ประหยัด หาง่ายในท้องถิ่น
5. 3 ใช้ประกอบการสอนได้งา่ ยและสะดวก
5. 4 การจัดแสดงเรี ยบง่าย และมีคณุ ค่า
5.5 เหมาะสมกับเนื้ อหาที่ใช้
6. การนาเสนอต่ อคณะกรรมการ (15 คะแนน)
6. 1 ความเหมาะสมของเวลาในการนาเสนอ
6. 2 บุคลิกภาพ ท่วงที และมีเทคนิ คในการนาเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ
6. 3 มีความมัน่ ใจชัดเจนในการตอบคาถาม
หมายเหตุ :
1. การรายงานผลการใช้และพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมทางการศึก ษา ให้รายงานการใช้เป็ นไปตาม
กระบวนการ โดยจัดทารายงานการใช้ เป็ นแบบงานวิจัย 5 บท หรือแบบรายงานทัว่ ไปก็ได้
-ส่ งรูปเล่ ม จานวน 3 เล่ ม
-แบบส่ งผลงาน จานวน 3 ชุด
2. เพื่อความชัดเจนในการนาเสนอผลงาน ให้ผสู ้ ง่ ผลงานนาเสนอสื่ อและแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ใช้สื่อ
นั้นประกอบกัน
ประเภทของสื่ อในการประกวด
สื่ อเทคโนโลยี หมายถึง สื่ อการเรี ยนรู ้ที่ผลิตขึ้นใช้ควบคูก่ บั เครื่ องมือโสตทัศนวัส ดุ หรื อเครื่ องมือที่เป็ น
เทคโนโลยีใหม ่ ๆ เชน่ สื่ อคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน (CAI) นอกจากนี้ สื่อเทคโนโลยี ยังหมายรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ
ที่เกีย่ วข้องกับการนาเทคโนโลยี มาประยุก ต์ใช้ใน กระบวนการเรี ยนรู ้ เชน่ การใช้อินเทอร์ เน็ ตเพื่อการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น

แบบส่ งผลงาน
การประกวดสื่ อและนวัตกรรมทางการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559
ประเภทของสื่ อ

1. สื่ อสิ่ งพิมพ์
2. สื่ อเทคโนโลยี
3. สื่ อประสม
สื่ อสิ่ งประดิษฐ์ วัสดุ อุปกรณ์
ชื่อเจ้าของผลงาน........................................................................................................................................
กลุม่ สาระ...................................................................................................................................................
รายวิชา.......................................................................................................................................................
ระดับชั้น.....................................................................................................................................................
แบบสรุป (ความยาวไม่ เกินหนึ่งหน้ ากระดาษ)
รายละเอียดประกอบด้วย
1.เนื้ อหาที่จดั ทาโดยย่อ
2.วัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้
3.จุดเด่นในการสร้างหรื อการออกแบบ
4.คุณค่าและประโยชน์ สาหรับผูเ้ รี ยน
5.วัสดุ/อุปกรณ์ที่นามาใช้

เกณฑ์ การให้ คะแนน/การตัดสิ น
เกณฑ์ การประเมินสื่ อ/นวัตกรรม
รายการประเมิน
1. ด้ านเนื้อหา
2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการใช้
4. กระบวนการและขั้นตอนการใช้ สื่อ
5. วัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้ ในการผลิ ต
6. การนาเสนอต่ อคณะกรรมการ

รวม
หมายเหตุ การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ น ที่สิ้นสุ ด

คะแนน
เต็ม
(20)
(30)
(10)
(10)
(15)
(15)

(100)

เกณฑ์ การตัดสิ นจากคะแนนรวม

80-100 คะแนน ระดับเหรี ยญทอง
70-79 คะแนน ระดับเหรี ยญเงิ น
60-69 คะแนน ระดับเหรี ยญทองแดง
50-59 คะแนน เกียรติบตั รร่วม
แสดงผลงาน

คะแนน/การตัดสิ น
ชื่อเจ้าของผลงาน..................................................................................
รายการประเมิน
คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้
1. ด้ านเนื้อหา
(20)
2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน
(30)
3. การประเมินผลการใช้
(10)
4. กระบวนการและขั้นตอนการใช้ สื่อ
(10)
5. วัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้ ในการผลิ ต
(15)
6. การนาเสนอต่ อคณะกรรมการ
(15)

รวม

(100)

หมายเหตุ การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ น ที่สิ้นสุ ด

คณะกรรมการคนที่.............
เกณฑ์ การตัดสิ นจากคะแนนรวม

80-100 คะแนน ระดับเหรี ยญทอง
70-79 คะแนน ระดับเหรี ยญเงิ น
60-69 คะแนน ระดับเหรี ยญทองแดง
50-59 คะแนน เกียรติบตั รร่วม
แสดงผลงาน

สรุปผลคะแนนการตัดสิ น
รายการประเมิน
1. ด้ านเนื้อหา
2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการใช้
4. กระบวนการและขั้นตอนการใช้ สื่อ
5. วัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้ ในการผลิ ต
6. การนาเสนอต่ อคณะกรรมการ
รวม
คะแนนเฉลี่ ย

คะแนน
เต็ม
(20)
(30)
(10)
(10)
(15)
(15)
(100)
(100)

หมายเหตุ การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ น ที่สิ้นสุ ด

กรรมการ
คนที่ 1

กรรมการ
คนที่ 2

กรรมการ
คนที่ 3

เกณฑ์ การประเมิน
การประกวดสื่ อและนวัตกรรมทางการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559
สื่ อเทคโนโลยี สื่ อประสม
เกณฑ์ การประเมิน
1. ด้ านเนื้อหา
1. โครงสร้างเนื้ อหาชัดเจนมีความสั มพันธ์ ตอ่ เนื่ อง
2. เนื้ อหาเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
3. เนื้ อหานาเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค์
4. ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน(Instructional design)
1. กาหนดวัตถุประสงค์และระดับผูเ้ รี ยนชัดเจน
2. การออกแบบเป็ นระบบนาเสนอถู กต้องตามลาดับขั้นของประเภทสื่ อนั้น ๆ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
4. การออกแบบสนองตอบความแตกต่างระหว ่างบุคคล
5. ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้แสดงออกและเกิด การเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม
การออกแบบหน้ าจอ (Screen Design)
6. การจัดวางองค์ประกอบได้สั ดส่วน สวยงาม ง่ายต่อการใช้
7. รู ปแบบตัวอักษรมีขนาด สี ชัดเจน อ่านง่ายและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
8. การเลือกใช้สีมคี วามเหมาะสมและกลมกลืน
9. การสื่ อความหมายสอดคล้องกับแนวของเนื้ อหา (Theme)
10. ปุ่ม (Button) สัญรู ป (Icon)ข้อความหรื อแถบข้อความหรื อ รู ปภาพชัดเจนเหมาะสม
ถูกต้อง สื่ อสารกับผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสม
3. การประเมินผลการใช้
1. มีการทดลองใช้ ปรับปรุ ง พัฒนา
2. มีการหาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อ
3. มีการประเมินและมีเอกสารรายงานผลการนาไปใช้ที่ถู กต้องตามหลักวิชาการ
4. มีเอกสารเผยแพร่เป็ นรู ปธรรมเป็ นที่ย อมรั บและตรวจสอบได้
5. มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เกิดจากการใช้สื่อ

คะแนน
เต็ม
ได้
(20)
5
5
5
5
(30)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
(10)
2
2
2
2
2

4. กระบวนการและขั้นตอนการใช้ สื่อ
4. 1 มีเทคนิ คและกระบวนการผลิตที่ชดั เจน
4. 2 มีเนื้ อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
4. 3 การนาเสนอสื่ อเป็ นไปตามลาดับขัน้ ตอนของหลัก วิชาการ
4. 4 ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น / ชว่ งชั้น
4. 5 มีคณุ ค่าและประโยชน์ กบั ผูส้ อน และผูเ้ รี ยน
5. วัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้ ในการผลิ ต
5. 1 มีความทันสมัยแปลกใหม ่
5. 2 มีความคงทน ประหยัด หาง่ายในท้องถิ่น
5. 3 ใช้ประกอบการสอนได้งา่ ยและสะดวก
5. 4 การจัดแสดงเรี ยบง่าย และมีคณุ ค่า
5.5 เหมาะสมกับเนื้ อหาที่ใช้
6. การนาเสนอต่ อคณะกรรมการ
6. 1 ความเหมาะสมของเวลาในการนาเสนอ
6. 2 บุคลิกภาพ ท่วงที และมีเทคนิ คในการนาเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ
6. 3 มีความมัน่ ใจชัดเจนในการตอบคาถาม

(10)
2
2
2
2
2
(15)
3
3
3
3
3
(15)
3
3
3

เกณฑ์ การให้ คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. ด้ านเนื้อหา (20 คะแนน)
1. 1. โครงสร้างเนื้ อหาชัดเจนมีความสั มพันธ์ ตอ่ เนื่ อง
1. 2. เนื้ อหาเหมาะสมกับระดับผูเ้ รี ยน
1. 3. เนื้ อหานาเสนอตรงและครอบคลุมตามจุดประสงค์ / ส่งเสริ มและพัฒนาผูเ้ รี ยนได้ตรงตามผลการเรี ยนรู ้
1. 4. ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
2. การออกแบบระบบการเรียนการสอน (30 คะแนน)
2. 1 กาหนดวัตถุประสงค์และระดับผูเ้ รี ยนชัดเจน
2. 2 การออกแบบเป็ นระบบนาเสนอถูก ต้องตามลาดับขั้นของประเภทสื่ อนั้น ๆ
2. 3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
2. 4 การออกแบบสนองตอบความแตกต่างระหว ่างบุ คคล
2. 5ให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้แสดงออกและเกิด การเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม
การออกแบบหน้ าจอ (Screen Design) **เพิม่ เฉพาะสื่ อ ICT / สื่ อประสม
2. 6 การจัดวางองค์ประกอบได้สัดส่วน สวยงาม ง่ายต่อการใช้
2. 7 รู ปแบบตัวอักษรมีขนาด สี ชัดเจน อ่านง่ายและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
2. 8 การเลือกใช้สีมคี วามเหมาะสมและกลมกลืน
2. 9 การสื่ อความหมายสอดคล้องกับแนวของเนื้ อหา (Theme)
2. 10 ปุ่ม (Button / Icon) ข้อความหรื อแถบข้อความหรื อ รู ปภาพชัดเจนเหมาะสมถู กต้อง สื่ อสารกับผูเ้ รี ยน
ได้อย่างเหมาะสม
3. การประเมินผลการใช้ (10 คะแนน)
3. 1 มีการทดลองใช้ ปรับปรุ ง พัฒนา
3. 2 มีการหาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อ
3. 3 มีการประเมินและมีเอกสารรายงานผลการนาไปใช้ที่ถูก ต้องตามหลัก วิชาการ
3. 4 มีเอกสารเผยแพร่เป็ นรู ปธรรมเป็ น ที่ยอมรับและตรวจสอบได้
3. 5 มีเอกสารแสดงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เกิดจาการใช้สื่อ

4. กระบวนการและขั้นตอนการใช้ สื่อ (10 คะแนน)
4. 1 มีเทคนิ คและกระบวนการผลิตที่ชดั เจน
4. 2 มีเนื้ อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
4. 3 การนาเสนอสื่ อเป็ นไปตามลาดับขั้นตอนของหลัก วิชาการ
4. 4 ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้น / ชว่ งชั้น
4. 5 มีคณุ ค่าและประโยชน์ กบั ผูส้ อน และผูเ้ รี ยน
5. วัสดุอุปกรณ์ทใี่ ช้ ในการผลิ ต (15 คะแนน)
5. 1 มีความทันสมัยแปลกใหม ่
5. 2 มีความคงทน ประหยัด หาง่ายในท้องถิน่
5. 3 ใช้ประกอบการสอนได้งา่ ยและสะดวก
5. 4 การจัดแสดงเรี ยบง่าย และมีคณุ ค่า
5.5 เหมาะสมกับเนื้ อหาที่ใช้
6. การนาเสนอต่ อคณะกรรมการ (15 คะแนน)
6. 1 ความเหมาะสมของเวลาในการนาเสนอ
6. 2 บุคลิกภาพ ท่วงที และมีเทคนิ คในการนาเสนอที่เหมาะสมน่าสนใจ
6. 3 มีความมัน่ ใจชัดเจนในการตอบคาถาม
หมายเหตุ :
1. การรายงานผลการใช้และพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมทางการศึก ษา ให้รายงานการใช้เป็ นไปตาม
กระบวนการ โดยจัดทารายงานการใช้ เป็ นแบบงานวิจัย 5 บท หรือแบบรายงานทัว่ ไปก็ได้
-ส่ งรูปเล่ ม จานวน 3 เล่ ม
-แบบส่ งผลงาน จานวน 3 ชุด
2. เพื่อความชัดเจนในการนาเสนอผลงาน ให้ผสู ้ ง่ ผลงานนาเสนอสื่ อและแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ใช้สื่อ
นั้นประกอบกัน
ประเภทของสื่ อในการประกวด
สื่ อเทคโนโลยี หมายถึง สื่ อการเรี ยนรู ้ที่ผลิตขึ้นใช้ควบคูก่ บั เครื่ องมือโสตทัศนวัส ดุ หรื อเครื่ องมือที่เป็ น
เทคโนโลยีใหม ่ ๆ เชน่ สื่ อคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน (CAI) นอกจากนี้ สื่อเทคโนโลยี ยังหมายรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ
ที่เกีย่ วข้องกับการนาเทคโนโลยี มาประยุก ต์ใช้ใน กระบวนการเรี ยนรู ้ เชน่ การใช้อินเทอร์ เน็ ตเพื่อการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น

